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Kerst Yuzu            §  44.95 

De Sneeuwpop bestaat uit een krokante koekbodem gedompeld 
in pure chocolade, is bereid met moscovisch beslag en gevuld met 
een heerlijke frisse frambozen bavarois. De Sneeuwpop is 
bekleed en gedecoreerd met marsepein.  
(Let op! De neus van de sneeuwpop is vastgezet met een cocktail 
prikkertje!) 

De Yuzu Kerst taart bestaat uit een crispy bodem met witte 
Valrhona chocolade, biscuit beslag gevuld met Mango, Passie, 
Yuzu coulis en een limoen crèmeux, daaromheen Yuzu Ivory 
bavarois. De Yuzu Kerst taart is afgespoten met witte chocolade 
en gedecoreerd met chocolade en marsepein. 

 

Sneeuwpop                                                 § 25,95 

De Twinkle star bestaat uit een crispy bodem van Valrhona 
melkchocolade, 2 laagjes biscuitbeslag met een kern van ananas 
compote en mango caramel. De Twinkle Star is afgevuld met een 
heerlijke Caramelia chocolade mousse van Valrhona en 
afgespoten met melkchocolade. gedecoreerd met chocolade 
hulstbladeren en lopende mango caramel. 

De Chipolata taart bestaat uit 3 laagjes moscovisch beslag gevuld 
met 2 laagjes crème suisse. Als garnituur bitterkoekjes en 
amarena kersen. Het moscovisch beslag is getrempeerd met 
marasquin. De Chipolata is gedecoreerd met kerstklokken van 
marsepein. 

 

 

De Kerst Bonnet bestaat uit een crispy bodem met pure 
chocolade, gevuld met een pittige Valrhona chocolade mousse, 
slagroom en hazelnootschuim.  
De Kerst Bonnet is gedecoreerd met een pure chocolade boom 
met macarons en is mooi koper gespoten. 

Kerst Bonnet                                              § 28,95 

Kerst  Chipolata                                          §  26,95 

Kerst profiterol                                         §  29,95 

De Kerst profiterol bestaat uit een krokante koekbodem met een 
toren van 24 slagroomsoesjes. Gemaskeerd met merengue en 
gecouvreerd met pure Valrhona chocolade. De Kerst profiterol is 
gedecoreerd met marsepein sterren. 

De Noël Rouge bestaat uit een crispy bodem van Valrhona 
melkchocolade, mango passiefruit bavarois, twee laagjes 
amandelbeslag met een kern van mango compote met Tahiti 
vanille en een chocolade crémeux. De Noël Rouge is afgespoten 
met chocolade en gedecoreerd met een kerstbal en een 
kerstboom. 

Kersttaarten 

 

 

korte beschrijving van item 

item 

korte beschrijving van item 

item 

korte beschrijving van item 

item 

korte beschrijving van item 

item 

korte beschrijving van item 

 

Noël Rouge            § 31,95 

 

Twinkle Star                                               §  30,95 
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Franse mosterd soep ( 1 liter )               §   9,75 

Heldere kervel bouillon ( 1 liter )          §   9,75 

Soepstengels ( 10 st )                           §   5,95 

Ragouthapjes (12 St) (Kip Kerrie, Ham en Kaasragout)      §   9,95 

Gesorteerde warme hapjes (17 st)                § 15,95 

Koek kerstkransjes                                §  2,95  (per 100gr) 

Pommodorie soep (1 liter )                    §  9,75 

Schuim  kerstkransjes                         §  6,95 
Marasquin, cointreau en mokka schuim met amandelschaafsel 
aan de buitenkant. 

Hollandse garnalen Ragouthapjes (12 St)  §  12,95 

Bospaddenstoelensoep ( 1 liter )            § 10,95 

Traditioneel amandel beslag geabrikoteerd en afgewerkt met 
gebruneerd amandelschaafsel. De Amandel Tulband is gedecoreerd 
met chocolade hulst bladeren. 

Amandelstaaf                                   §  8,95 

Ridders  aspergesoep ( 1 liter )                § 14,95 

Amandelkrans (500 gram)                    § 17,95 

Kleine gewone saucijzen (10 st)           §   8,50 

Kleine Indische/PIZZA saucijzen (10 st)      §   8,50 

Kerststol (500 GRam)                        §  8,95 

KERSTSTOL (1000 GRam)                               § 17.95 

Zoet  

Warme hapjes 

Soepen  

Amandel Tulband                                                  § 17,95 
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De slaapmuts is een vol au vent (handgemaakte decoratieve 
pasteibak), die u in de oven verwarmt en vervolgens kunt vullen 
met een van onze huisgemaakte ragouts: kalfsragout, 
garnalenragout of onze heerlijke hertenstoof. De maat van de 
slaapmuts is: onderkant ± Ø 22 cm en ± 9 cm hoog. 

 

 

  

Kalfsragout  ( 700 gram, voor 4 personen )                             § 19,95 

Hollandse garnalen ragout  ( 700 gram, voor 4 personen )   § 23,95 

Pasteitjes ( 4 stuks )                                                            § 10,60 

4 Stoofpeertjes in rode wijn*                                 §  10,20 

Slaapmuts *  ( 6 á 8 personen )                                § 31,00 

Dubbel gemalen kalfsgehakt, gevuld met varkenshaas, 
cognac, ROOM, ossentong en stukjes appel, bekleed met 
Ardennerham en bladerdeeg. Geserveerd MET ROMIGE 
BOSPADDESTOELENSAUS.  

Kalfsvlees en croûte*  (vanaf 6 personen)      § 19,50   per persoon 

Gerechten  Producten  met een *  alleen op bestelling. Niet in de winkel aanwezig! 
De kalfsvlees en croûte en vis en croûte zijn te bestellen tot uiterst dinsdag 15 december. 

Provençaalse kaastaart met vlees                    § 12,50  

Provençaalse kaastaart zonder  vlees           § 12,50 

Bijgerechten  

vis en croÛte*  (vanaf 6 personen)            § 19,50  per persoon 
zalmtartaar met reuze gamba’s, omwikkeld met 
gerookte heilbot en bekleed met bladerdeeg. Geserveerd 
met honing dille saus.  

Quiche met Asperges, Boeren beenham en Gruyère kaas.  § 13,95  

Hertenstoof                                                        § 19,95 

Quiche met spek en prei                                         § 10,50 

Gestoofd hertenvlees met diverse wintergroenten.  
(700 gram voor 2 À 3 personen) 

Quiche met gorgonzola, prei en peer               § 10,50 

Quiche met Broccoli, Zalm en Geitenkaas                § 13,95 

Gekonfijte Zalm                                                        § 15,95 
Gekonfijte zalm is sushi zalm die gemarineerd is in limoen, 
honing, San Mauro Novolio bicultivar professional, dille, 
bieslook, peper en Maldon sea salt flakes. 

Traditioneel gemaakte ragout met Hollandse garnalen.  
Deze verpakking bevat 37% Hollandse garnalen. 

Huisgemaakte kalfsragout, rijk gevuld met kalfsvlees, 
champions, bleekselderij en verse kruiden. 
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Omelette Siberiënne                                  §   20,95 

 

Kerkje (kerstpolonaise)                                        § 51,50  
 
Het kerkje is gemaakt van Valrhona Chocolade. 
De feestelijke kerstpolonaises kunt u zelf vullen met ons 
ambachtelijk bereid sorbetijs, vruchten en/of slagroom.  

 

 

Grand Cru Bonbons                               §  15,50 

Grand Cru Bonbons                               § 23,95 

Voor bij de koffie 

 

 

korte beschrijving van item 

item 

korte beschrijving van item 

item 

korte beschrijving van item 

item 

korte beschrijving van item 

item 

korte beschrijving van item 

 

Luxe vensterdoos groot (240 gram) 

Kerstchocolade                         § 14,35  
Luxe vensterdoos klein (250 gram) 

Luxe vensterdoos groot (450 gram) 

Luxe vensterdoos klein (130 gram) 

Kerstchocolade                         § 20,55 

Wellington koekjes opgespoten met 3 soorten crème, 
door de chocolade gehaald en gedecoreerd in leuke 
kerst uitstraling. 

Kerst Petit Glacé                         § 12,50 

Chipolata pudding                                  § 13,95 

Marasquinsaus                                         §  4,95 

Frambozen pudding                                § 11,95 

Frambozensaus                                        §   3,85  

Grand Cru Kerstklokjes                          §  15,95 

Nagerechten 

 

 

korte beschrijving van item 

item 

korte beschrijving van item 

item 

korte beschrijving van item 

item 

korte beschrijving van item 

item 

korte beschrijving van item 

 

Gevulde kerstklokjes in melk,puur en witte 
Valrhona chocolade.  

KerstStal (kerstpolonaise)                               § 51,50 

Chalet (kerstpolonaise)                                         § 51,50  
 
Het Chalet is gemaakt van Valrhona Chocolade. 
De feestelijke kerstpolonaises kunt u zelf vullen met ons 
ambachtelijk bereid sorbetijs, vruchten en/of slagroom.  

 

Let op: De kerstpolonaises dient u direct vanuit de winkel mee te nemen. Deze kunnen niet vooraf besteld of gereserveerd worden! 

 
De kerststal is gemaakt van Valrhona Chocolade. 
De feestelijke kerstpolonaises kunt u zelf vullen met ons 
ambachtelijk bereid sorbetijs, vruchten en/of slagroom.  
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Mooi gedecoreerde platte chocolade Arresleetjes, in 
verschillende smaken, melk en puur. 

Kerst chocolade lentilles in de kleuren: goud, zilver, 
kerstgroen,rood en wit. 

Mooi gedecoreerde platte witte chocolade Sneeuwpopjes. 

Mooi gedecoreerde platte chocolade kerstmannetjes in 
verschillende smaken, melk en wit. 

Diverse kerstchocolade gevuld en ongevuld: 
kerstkransjes, hulstblaadjes, kerstsokjes, strikjes, boompjes, klokjes 
en zoveel meer…….. 

Huisgemaakt gorgonzolabrood gevuld met gorgonzola, 
rucola sla, zongedroogde tomaat, parmezaanse kaas en 
pijnboompitjes. 

Poulet Maison is een huisgemaakt brood gevuld met kip 
gemarineerd in limoen met kruiden, crème fraîche met 
kerrie en stukjes gember, spitskool, rode uien, taugé, 
mais en cashew noten. 

Huisgemaakt Pulled Pork brood ingesmeerd met 
barbeque saus, gevuld met Pulled Pork, gerookte spekjes, 
gebakken kastanje champignons, lente ui en rode 
paprika's. 

Mooi gedecoreerde platte chocolade Rudolph in 
verschillende smaken, melk en wit. 

 

 

 

 

 

 

  

Arreslee ( 200 gram )                                               §  6,90 

Lentilles ( 250 gram )                                               § 10,85 

Kerstmannetjes ( 140 gram )                                          §   4,85 

Kerstboompjes ( 160 gram )                              §  5.50  

Sneeuwpopjes ( 150 gram )                                      §   5,20 

Kerstchocolade 

 

 

korte beschrijving van item 

item 

korte beschrijving van item 

item 

korte beschrijving van item 

item 

korte beschrijving van item 

item 

korte beschrijving van item 

 

Mooi gedecoreerde platte chocolade kerstboompjes in 
verschillende smaken, melk, puur en wit. 

              In de winkel los verkrijgbaar. 

Hartigbrood 

 

 

korte beschrijving van item 

item 

korte beschrijving van item 

item 

korte beschrijving van item 

item 

korte beschrijving van item 

item 

Gorgonzola brood                                         §  18.50 

Poulet maison                                                 § 21.95 

Pulled Pork brood                                           §  21.95 

rUDOLPH ( 140 gram )                                               § 4,85 
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Appelflappen                                           §   1,90 
Appelblokjes,rozijnen, kaneel en abrikozenmousse. 
Door de poedersuiker gehaald. 

 Oliebollen                                                        §  1,25  
korte beschrijving van item 

item 

korte beschrijving van item 

item 

korte beschrijving van item 

item 

korte beschrijving van item 

item 

korte beschrijving van item 

 

Traditioneel oliebollen beslag gevuld met appel 
en rozijnen, gebakken in de arachideolie. 

Sneeuwballen                                          §  2,50 

Appel beignets           §   1,85 

Oudjaar 

 

 

korte beschrijving van item 

item 

korte beschrijving van item 

item 

korte beschrijving van item 

item 

korte beschrijving van item 

item 

korte beschrijving van item 

 

Appelschijf met abrikozenmousse, door de 
kaneelsuiker gehaald. 

Soezenbeslag met rozijnen, gevuld met slagroom. 

Appelbol                                                         §  3.20 
De Appelbol is gemaakt van een goudreinet gevuld met  
kaneelsuiker en amandelspijs. 
Ingevouwen in roomboter bladerdeeg gerold door de 
kaneelsuiker. 

 
 

Tijdens de feestdagen hanteren wij de volgende openingstijden: 

MAANDAG 21 DECEMBER ZIJN WIJ EXTRA GEOPEND  
VAN 8:30 TOT 18:00 UUR. 

 
Donderdag 24 december geopend van 8.30 tot 16.00 
Donderdag 31 december geopend van 8.30 tot 16.00 

 
Onze kerst taarten en chocolade zijn ook online te bestellen.  

Plaats uw bestelling tijdig om teleurstelling te voorkomen! 
Online bestellingen zijn af te halen via de zijkant van de winkel. 

 
VRIJDAG 1 JANUARI T/M MAANDAG 11 JANUARI 2021 GESLOTEN! 

DINSDAG 12 JANUARI 2021 ZIJN WIJ WEER GEOPEND! 
 

 VLIETLAAN 46D BUSSUM 035-6915720 

WWW.PATISSERIEDERIDDER.NL 
Algemene leveringsvoorwaarden Patisserie & partyservice de ridder v.o.f. zie website 


